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ــاىل-بـــدأ املصــــنف ــه اهللا تعـ ــي خامتـــة أحكــــام بــــاب -رمحــ ــذكر أحكــــام صـــالة التطــــوع وهــ بــ

الصالة، وال شك أن صالة التطوع ترقع ما خترق من الواجبات، فاملرء يف صالته ال بـد وأن 

إن املرء «: قال ينقص أجره فيها إال من رحم اهللا جل وعال، وقد ثبت يف املسند أن النبي 

صالته إال نصفها إال ثلثها إال ربعها إال مخسها إال سدسـها إال سـبعها ال يصيل وليس له من 

  .هكذا قال ، »إال ثمنها إال تسعها إال عرشها

ه أغلب الناس ال بـد وأن يعـرض عليـه يف صـالته مـا خيرمهـا إمـا بتفويتهـا عـن  فدل عىل أ

أن يسـهو فيهـا أو وقتها أو وقت أفضليتها أو وقت الرضورة فيها أو أن خيرم بعض أفعاهلـا أو 

  .أن يأيت بيشء من املؤكدات فيها كاخلشوع ونحوه

ــى هبــا املــرء كلــام رقعــت لــه مــا ختــرق مــن صــالته، ومتــم  ولــذلك فــإن صــالة التطــوع كلــام أ

سـه يف صـالة مـع ربـه جـل وعـال، وكيـف ال  اهللا  له األجر فيها، والسعيد حقيقًة مـن كـان أ

، »قــرة عينــي يف الصــالةوجعلــت «: ل النبــي ، فقــد قــايكــون كــذلك وهــذا هــو عمــل نبينــا 

ـس فـؤاده وسـعادة روحـه يف الصـالة فهـو مـن أشـبه النـاس هـديً فمن كانت قـرة  ودالّ  اعينـه وأ

  .، فليبرش صاحبنا هذا باخلري العظيمبالنبي 

وال شك أن املرء إذا كـان يف صـالته فـإنام ينـاجي ربـه جـل وعـال ويـدعوه ويناجيـه ويبتلـه 

ه حو ئجــه كلهــا ويســتعيذ بــه ســبحانه وتعــاىل ممــا خيــاف، وال شــك أن املــرء إذا فــتح إليــه ويســأ ا

عليه باب الدعاء والذكر له سبحانه وتعاىل وجد أن هذه اللـذة مـن أعظـم اللذائـذ، حتـى قـال 

إنه ليفتح عّيل يف الدعاء فأجد فيه لذًة جتعلني أحب أن ال تنقيض حاجتي ": بعض أهل العلم

، ولذلك قد يفتح اللهعليك هذا الباب حلاجة يف نفسك فتناجي "اءلكي أستمر يف هذا الدع

ـــت كلـــام كنـــت هللا أقـــرب وأقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إىل اهللا جـــل وعـــال وهـــو  اهللا جـــل وعـــال، وأ

ضــع الســـجود الســجود يف الصـــالة وإال فإنــه جيـــوز التطــوع بالســـجود كـــام : ســاجد وأعظـــم موا

  .سيأيت يف آخر هذا الباب

  



 

  

  

  ...........................وهي أفضل تطوع البدن بعد اجلهاد والعلم

ـواعصالة الفاملقصود أن  فبعضـها : تطوع جيب عىل املرء ان يعنى هبـا، وصـالة التطـوع أ

–آكُد من بعض، وما كان متأكد منهـا فـإن تـرك املسـلم هلـا عيـٌب فيـه، حتـى قـال بعـض األئمـة 

ـه رجـل سـوء": -رمحهم اهللا تعاىل قـال  "إن ترك السـلم للـوتر أو للسـنن الرواتـب تـدل عـىل أ

الكية وبعض احلنابلة عىل ،ذلك اإلمام أمحد أن الذي يداوم عىل ترك الوتر ":ونص بعض ا

ـــه ال بـــد وأن يكـــون قـــد ختـــرف يف صـــالته  ـــه يكـــون مـــردود الشـــهادة أل والســـنن الرواتـــب فإن

ئض يشء فإن كان ال يسده هبذه النوافل فإنه حينئذ يكون مغبونً    ."االفرا

ومــن كــان يف وقــت إقبالــه ولــنعلم أن لكــل عمــل رشط وقــوة، ولكــل قــوة ضــعف وفــرتة، 

فـل والتطوعـات يقبل عىل اهللا  فإنـه يف حـال إدبـار نفسـه وانكسـارها : بالطاعات بأداء النوا

  .وخبثها فإنه لربام اقترص عىل أقل النوافل مع بقاء حمافظته عىل الفرائض والكليات

ــت نفســك قــد أقبلــت عــىل الطاعــة فــأكثر مــن العبــادات، ومــن أجــل العبــاد: اإذً  ات إذا رأ

  .الصالة فإهنا من أفضل العبادات كام جاء من حديث ابن مسعود وسيمر معنا بعد قليل

هــذه الصــالة أمرهــا عظــيم وشــأهنا جليــل وكلــام كــان املــرء أكثــر صــالة هللا جــال وعــال  اإذً 

  .كلام كان أقرب إليه سبحانه، وكلام كان أحرى بأن يكون أشبه بالنبي 

قولـه تطـوع البـدن حيـرج  "أفضل تطوع البدن"أي صالة التطوع،  "وهي": يقول الشيخ

ــــال، إذً  ــال االتطــــوع با ــ ـــام  التطــــوع با ــاة واجبــــة وإنـ ــــال املحظــــي وهــــو بالزكــ يكــــون بتطــــوع ا

  .بالصدقة والنفقة الواجبة واملندوبة وغري ذلك

ال وبني البدن معً    -:، وهذه عبادتاناوهناك عبادات تكون مشرتكًة بني ا

ال والبدن معً رتك احلج، فإن احلج يش: األوىل   .افيه ا

ال والبدن معً جلهاد يشرتك فيه اهو اجلهاد، فإن: الثاين   .اا

يسـتثنى مـن ذلـك : "وهـو أفضـل تطـوع بالبـدن"أن قـول املصـنف : ولذلك فإن التحقيـق

ـال والبـدن، فـاألوىل أن نقـول العلـم، هـو أفضـل تطـوع بعـد : اجلهاد، فإن اجلهاد يشـرتك فيـه ا

ال والبدن معً    .بالصالة افال يكون مقرونً  األن اجلهاد فيه ا



 

   
 

 

...............................................................................  

، ألن أحاديـث وردت عـن النبـي "بعد اجلهاد والعلـم وهو أفضل تطوع البدن"قوله  اإذً 

  ه أفضل ما يتقرب به العبد إىل اهللا جل وعال، وقـد ثبـت عـن كثرية يف بيان فضل العلم وأ

، ويف »خـريكم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«: قال ثامن كام يف الصحيح من حديث ع النبي 

ا »يفقه يف الدين ا ن يرد اهللا به خريً م«: قال أن النبي : من حديث معاوية  الصحيح ، و

  .»ذا فقهوا خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إ«: عن خيار الناس قال ُسئل 

 اواملــرء إذا خــرج مـن بيتــه قاصــدً عـىل أن العلــم هــو أفضـل العبــادات البدنيـة، : فـدل ذلــك

ًء وطلبا أو بحثً  ء لكتـاب ونحـو ذلـك االعلم إقرا ءة ورشا العلـم، فـإذا  افإنـه يكـون قاصـدً : وقرا

ـــ ــه  اكـــــان خارًجــ ــبح لـــ ـــة يف جحورهـــــا تســـ ــر مـــــن احليتـــــان والنملــ ــدواب يف البحـــ ــإن الـــ ـــذاك فـــ حينــ

  .وتستغفر له فإهنا تستغفرله وتدعو له وهذا فضٌل عظيم

ا رأى  و الدرداء ولذلك  : إىل العلم قـال ايميش وقد اخرضت قدماه متجهً  رجًال  أ

ــال النبـــي "هـــذه قـــدمان اخترضـــتا يف ســـبيل اهللا" كـــام يف الصـــحيح مـــن حـــديث أيب  ، وقـــد قـ

، فدلنا ذلك عليأن العلم »إىل اجلنة اسّهل اهللا له طريقً  يبتغي به علًام  امن سلك طريقً «: هريرة

  .ات البدنيةمن أفضل العباد

وقـد نــص األئمــة عليـأن العلــم ال يقاربــه يشء، إذ العبـادة مــن العــامل وأقصـد بالعــامل الــذي 

يعلم احلكم ال مطلق العامل، إذ العبادة من العامل أفضل مـن العبـادة مـن غـريه، فـإن العـامل يكـرب 

يف صــالته ويقــرأ فيهــا ويقــبض يديــه هبيئــة معينــة وكــل يشء يفعلــه فيــه إنــام فعلــه بقصــد املتابعــة 

بخـالف الثـاين الـذي يفعـل بعـض األعـامل  ،واالمتثال بأمره فيكون يف كل فعله أجر لنبي ل

، ولـذا كـان فضـل العـامل يف العبـادة أعظـم إنام هي حماكاة وتقليـد فيكـون أجـره دون أجـر األول

  .من فضل غريه

ــلية كـــام ذكـــر املصـــنف ـــا ُســـئل عـــن  هـــو الصـــالة، ألن النبـــي : ثـــم يـــيل ذلـــك يف األفضـ

   .»يف وقتها الصالة«: وغريه قال العبادات يف حديث ابن مسعودأفضل 

  



 

  

  

  ....................................................وأفضلها ما سن مجاعة 

مجيـع العلــوم الرشـعية وأخصـها أمــران مـن حيــث ": بـالعلم عنـد فقهائنــا قـالوا  واملقصـود

هـو الكتــاب والسـنة، فـال علـم إال يف الكتــاب : ، فـاألمران مــن حيـث األصـل"األصـل ونتيجـة

ــم ــيس  :والســــنة، إنــــام العلــــم مــــا قــــال اهللا ورســــوله، العلــ ــال الصــــحابة لــ قــــال اهللا قــــال رســــوله قــ

  .خلٌف فيه، هذا من حيث األصل، يعني من حيث استمداد

إن أفضــل العلــوم الفقــه، ألن الفقــه أصــله : املفهــوم منهــا، فقــالوا  النتيجــةوأمــا مــن حيــث 

ــه،  مـــه وحلـــه وترحالـــه ونومـــه ويقظتـ ــنة وهـــو الـــذي حيتاجـــه املـــرء يف عقلـــه وإبرا الكتـــاب والسـ

ــة املــــرء ل ــة أو فحاجــ ــوم اآللــ ــن علــ ء كانــــت مــ ــوا ــا مــــن العلــــوم ســ ــه بغريهــ ــه أعظــــم مــــن حاجتــ لفقــ

  .غريها

أفضل صالة التطوع ما سنة لـه اجلامعـة، ألن كـل مـا سـنة : أي "وأفضلها": قال املصنف

: ، ويف لفــظ»يف املســجد صــالة املــرء«: لــه اجلامعــة فــإن أجــره يكــون أعظــم، وقــد قــال النبــي 

عىل ، فدل »ببضع وعرشين درجه«: ، ويف رواية»اعة، خٌري من صالته يف سوقه ويف بيتهيف مج«

عـىل غـريه، وهـذه هـي القاعـدة األوىل  ايكون مضاعفً أن كل يشٍء ترشع فيه اجلامعة فإن أجره 

  .يف التفضيل بني سنن التطوعات

  -:منها: التطوعات كثرية كام ذكر املصنف، وإنام فضلنا بعضها عىل بعض بمعايري

ـــي : أوًال  ـــريه حلــــديث النبـ ـــون أفضــــل مــــن غـ ــه يكـ ــة فإنــ ــه اجلامعــ ــا رشعــــت لــ ــذي  أن مــ الــ

  .عرضناه قبل قليل

ه الزمه وما  له، فيكون من باب التأكيد، فام ُعرف عن النبي   مالزمة النبي: اثانيً  أ

  .وفعله أحيانا افإنه يكون أفضل من غريه مما تركه أحيانً : تركه

  -:ولذلك رّتب املصنفأفضلية سنن التطوع بناًء عىل هذين املعيارين

   



 

   
 

 

  ....كثره إحدى عرشةأوأقله ركعة و وأكدها الكسوف فاالستسقاء فالرتاويح فالوتر

دى، لكـــن يرشـــع "آكـــدها الكســوف": قــال ، ألن الكســـوف إنــام يصـــىل مجاعــة ويصـــىل فــرا

يسـتحب لــه صـالة اجلامعــة، فقـد ثبــت يف الصـحيحني مــن حـديث عائشــة ومـن حــديث جــابر و

ـا كسـفت الشـمس يف عهـده وكسـفت  أن النبـي «: بن سمرة ومن حـديث أسـامء وغـريهم

، فـــدل عـــىل أن يرشـــع هلـــا »ى الصـــالة جامعـــةدمجاعـــًة ونـــا مـــرة يف شـــهر شـــعبان صـــىل النبـــي 

إال وصـىل، ومـع ذلـك مل تصـىل  ، وما كسفت الشـمس يف عهـد النبـي اجلامعة فكانت أفضل

يف املدينـــة مــا كســـفت الشـــمس إىل  مكثهـــا النبــي  اإال مــرًة واحـــدة، ألهنــا يف ثالثـــة عرشــ عاًمـــ

حتـــى انجلـــت وأطـــال القيـــام فيهـــا، وســـيمر معنـــا إن شـــاء اهللا  مـــرة واحـــدة، وصـــّالها النبـــي 

  .صالة الكسوف

االستســقاء ُيصـــىل مجاعــة ويصـــىل فــرادى كـــذلك، لكنهــا يصـــىل ألن  "فاالستســـقاء": قــال

  .مجاعة وفيه مصلحة متعدية للناس، ففيه نفع للمسلمني عامة، ولذلك فهو األفضل

صّالها مجاعًة يومني أو ثالثة، وصّالها املسلمون بعـده  ألن النبي  "فالرتاويح": قال

م مـــا زالـــت  مجاعـــة، ومـــا زال مســـجد رســـول اهللا  يصـــليها إىل وقتنـــا وكـــذلك املســـجد احلـــرا

تصـىل إىل وقتنــا منــذ عهـد الصــحابة رضــوان اهللا علـيهم، وســنتكلم عــن حكمهـا وســبب تنــرك 

  .هلا يف حملها النبي 

   .صالة الوتر: فمن آكد السنن التطوعات "فالوتر": قال

  ."وأقله ركعة": يقول املصنف

د بـه بـدأ يـتكلم عـن الـوتر،: -رمحه اهللا تعاىل-الشيخ آخـر صـالة الليـل، : والـوتر هـو املـرا

صــالة الليــل مثنــى مثنــى، فــإذا «: ألن الــوتر يكــون يف الليــل وآخــر الصــالة، فقــد قــال النبــي 

يــدل عــىل أن أقــل مــا تــوتر بــه  "فليــوتر بركعــة": ، فقولــه»دكم الصــبح فليــوتر بركعــةخــاف أحــ

ة  "وأكثره أحدى عرشة": الصالة ركعة واحدة، قال أي أكثر الوتر، وجيب أن ننتبه هنـا مسـأ

هنـــاك فـــرٌق بــني الـــوتر وبـــني قيـــام الليــل، قيـــام الليـــل خيتلـــف عــن الـــوتر مـــن حيـــث : امهمــة جـــدً 

ًض الوقت ومن حيث العدد    -:اومن حيث الصفة أ



 

  

  

  ...........................رسدا ةوأدنى الكامل ثالث بسالمني وجيوز بواحد

ــن حيــــث الوقــــت ــوتر: فمــ ــا الــ ــل مــــن بعــــد املغــــرب، وأمــ ـــد : يبــــدأ قيــــام الليــ ــون بعـ ــإنام يكــ فــ

  .العشاء، ما يصىل الوتر قبل صالة العشاء وإنام يصىل بعد العشاء ولو ركعة، هذا واحد

  -:من حيث العدد: األمر الثاين

كتب اهللا جل وعـال لـك، لـيس  قيام الليل ال منتهى له، صالة الليل مثنى مثنى، صيل ما

ــا ثبــت مــن  لــه حــد، وأمــا الــوتر فــإن الســنة فيــه أقىصــ واألكمــل أن يكــون احــدى عرشــة ركعــة 

يف رمضان وال يف غريه عىل احدى  زاد النبيما «: حديث عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت

ـــه كـــان يصـــيل وتـــره احـــدى عرشـــ: دل ذلـــك عـــىل أن غالـــب فعـــل النبـــي ، فـــ»عرشـــة ركعـــة ة أ

ـــه قـــد ثبـــت مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ريض اهللا  ـــاذا ؟ أل ركعـــة، ومل نقـــل انـــه ال جيـــوز الزيـــادة، 

ـــه جيـــوز أن يكـــون الـــوتر بـــثالث »عرشـــة ركعـــة أوتـــر بـــثالث أن النبـــي «: عـــنهام ، فـــدل عـــىل أ

  .عرشة ركعة

  -:ما الفرق بني قيام الليل وبني الوتر من حيث احلكم ؟ باقي الصفة

الــوتري ُيقىضــ وقيــام الليــل ال يقىضــ، فمــن فاتــه الــوتر املعتــاد عليــه أن : مــن حيــث احلكــم

فإنــه يقضــيه إمــا بعــد طلــوع الفجــر وقبــل اإلقامــة عــىل هيئتــه أو يقضــيه بعــد صــالة الفجــر  دائــًام 

  .، وسنتكلم عنه يف حمله، لكن قيام الليل ال يقىضاشفعً 

ه عـدد مـن الـوتر فيبـدأ بركعـة ل هلا، واملرء دائًام  اإذا هذه اإلحدى عرش يكون املرء مالزمً 

ثــم ثــالث ثــم مخــس ثــم ســبع حتــى يفــتح اهللا جــل وعــال عليــه فــيالزم احــدى عرشــة ركعــة، فــإن 

  .الزم احدى عرشة ركعة كانت هذه وتره كل ليلة

أدنـــى  "وأدنـــى الكــامل ثــالٌث "أي ركعــة، أي أكثــر الــوتر،  "حــدى عرشـــةإوأكثــره ": قــال

ن يصـيل ركعتـني ثـم يسـلم ثـم يصـىل ركعـة ثـم يسـلم، أي أ "بسالمني"الكامل أن ُيصيل ثالث، 

ــر  "وجيــــوز واحــــدة رسدا": قــــال ــري  اثبــــت عنــــه فعــــل ذلــــك فيصــــيل ثالًثــــ الن ابــــن عمــ مــــن غــ

لية: جلوس للتشهد األوىل ثـم الثانيـة ثـم الثالثـة وال يفصـل بينهـا : فيسجد ثالث ركعات متوا

  .بجلسة للتشهد وال جيعها مثل املغرب



 

   
 

 

  ...........................................................................ووقته

عـــاة وأمـــا اجللـــوس للتشـــهد ل لمغـــرب فـــإن الفقهـــاء كرهـــوه ومل يقولـــوا بمنعـــه، كرهـــوه مرا

ه مل يثبت عن أحد من الصحابة رضـوان اهللا علـيهم فعلـه مل  هته أ خلالف احلنفية، وسبب كرا

ـا نقـل عـن "بـدر العـني يف البنايـة رشح اهلدايـة"يثبت فعلـه عـن أحـد مـن الصـحابة حتـى إن   ،

ـــه : ذا غــري صــحيح، بــل الثابــت عــن ابــن عمــرهـــ: بعــض احلنفيــة أهــم نســبوه البــن عمــر قــال أ

: احلنفيــة قــال فقهــاءرسدا ومل جيلــس بيــنهم، ولــذلك فــإن بــدر العــني وهــو مــن كبــار  اصــىل ثالًثــ

وأن ال ُجيلــس فيهــا وأال تكــون مشــاهبة هليئــة املغــرب، وقــد روي يف  اأن تكــون رسدً : الصــواب

ر يف النهي عن مشاهبتها   .ذلك أ

أي  "رسدا"أي جيــوز ثــالث ركعــات بســالم واحــد،  "وجيــوز بواحــد": قــول املصــنف اإذً 

ه ُيكره أن جيلس للتشهد لكنه ليس ممنوعً : هامبدون جلسة للتشهد، مفهو   .اأ

ة اأي ووقــت الــوتر مــا بــني صــالة العشــاء وطلــوع الفجــر، طبًعــ "ووقتــه": قــال : هنــا مســأ

  :صفة الوتر جيوز لك فيه أكثر من صفة

  .كعتانركعتان ثم توتر بواحدة كام أورد املصنفإما أن تصيل ركعتان ر

  .تصيل ركعتان ركعتان فإذا بقي ثالث مجعتها بسالٍم واحد، وهذه صورة دوهنا: أو

وهو أن تصيل ركعتان ثم ركعتان فإذا بقيت مخـس صـليتها بسـالم و : وجيوز صورة ثالثة

قــد ُاختلـف يف صــحة احـد، وجيـوز لــك إذا بقيـت ســبع أن تصـليها بســالٍم واحـد، وأمــا التسـع ف

  ."زاد املعاد"هل تصح أم ال ؟ كام ذكر يف ذلك ابن القيم يف : إسنادها

  .هذا من حيث الرسد ا، إذً وأما السبع واخلمس والثالث فكلها ثابتٌة عن النبي 

، ملفهـــوم حـــديث عائشـــة ريض اهللا اأربًعـــاجيـــوز يف الـــوتر كـــذلك أن ُتصـــّىل أربعً : أمـــر ثـــاين

أي : حتتمـل أمـرين "اصىل أربًعـ": ، قوهلا»فلم تسأل عن حسنهن وطوهلن اأربعً صىل «: عنها 

هـذا خـاٌص بـالوتر،  "اصـىل أربًعـ"بسالم واحد، قوهلا  اأربعً : أربع ركعات بسالمني، وحتتمل

أمــا بــاقي قيــام الليــل الــذي لــيس مــن الــوتر الــذي اعتــدت عليــه فــإن الســنة فيــه أن تكــون ثنتــني 

  .»ىصالة الليل مثنى مثن«ثنتني، 



 

  

  

  ...................................ووقته ما بني صالة العشاء وطلوع الفجر 

  .........وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم

وننزل كل حـديث ُنقـل عنـه مـن فعلـه  هبذا نستطيع أن نجمع بني أحاديث رسول اهللا 

ــه يكـــون يف الــوتر، وأمـــا : مفهــوم حـــديث عائشــة: جيـــوز االـــذي يصــيل أربًعــ اوأمــره منزلــة، إذً  أ

قيـــام  ابســـالم واحـــد وإنـــام كـــل ركعتـــني تصـــىل بســـالم، إذً  اقيـــام الليـــل فالســـنة أن ال تصـــىل أربًعـــ

، فكـــل وتـــر هـــو مـــن قيـــام الليـــل االليـــل والـــوتر بيـــنهام عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ولـــيس وجهًيـــ

  .وليس كل قيام ليل وترا 

الفـرق خيتلــف، النيـة والصــفة واملالزمـة والقضــاء والوقــت كلهـا ختتلــف بـني الــوتر وقيــام 

ــام، الــذي أالزمــه دائــًام  هــو أن الليــل، الــذي تالزمــه دائــًام  هــذا هــو الــوتر ومــا زاد  أوتــر قبــل أن أ

  .هذا نفل وقيام ليل

ألن الــوتر  "وقتــه مـا بـني صـالة العشــاء وطلـوع الفجـر": -رمحـه اهللا تعـاىل-يقـول الشـيخ

آخر الليل فيكون وقته بعد صالة العشـا، أمـا قبـل صـالة العشـاء فهـو داخـل يف جيب ان يكون 

مــا بــني العشــاءين هــو داخــل يف قيــام الليــل، كــام جــاء عــن الصــحابة  مطلــق التطوعــات، احيــاء

  .أهنم كانوا حييون ما بني العشاءين

أي الصادق، ويعرف طلوع الفجر الصادق  "طلع الفجر فإذاووقته إىل طلوع الفجر، "

فــإذا «: لقــول النبــي  "فــإذا طلــع الفجــر الصــادق فقــد انقىضــ وقــت الــوتر"بــاألذان للفجــر، 

أن الذي اعتـاد عـىل الـوتر إذا : اهللا، وسيمر معنا إن شاء »فليوتر بركعةخاف أحدكم الصبح 

جيـوز لـه أن يـوتر قبـل : طلع عليه الفجر وأّذن الفجر ومل يوتر ذلك اليوم بسبب نـوم أو نسـيان

ومــا تزيـد واحــدا، فــإذا  افــإذا كــان وتـرك مخــس ركعــات تصـليها مخًســ: الصـالة، يــوتر عــىل هيئتـه

، ثبــت تكــون الشــمس يعنــي مــا مل يــأت وقــت صــالة الظهــرمــا مل  اصــليت الفجــر تقتضــيها شــفعً 

عرشة من الصحابة وليس واحد فعن عرشة، نقل حممد بن نرص املـروزي يف كتـاب  ذلك عن

  .الذي اخترصه املقريزي "قيام الليل"

  



 

   
 

 

  .............ندبا فلو كرب ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ويقنت فيه بعد الركوع

 ، يسـتحب القنـوت يف الـوتر، ألن النبـي "ويقنت فيه بعـد الركـوع نـدبا": يقول الشيخ

علمـه  أن النبـي : جاء يف بعض طرق احلسن بـن عـيل وهـذه زيـادة اختلـف عـىل شـعبة إثباهتـا

أن يقوهلـــا يف قنوتـــه، فتعلـــيم : ، جـــاء يف بعـــض الطـــرق» اهـــدين فـــيمن هـــديت«: أن يقـــول

  .تعىل استحباب القنو احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام ذلك يدل النبي 

ـــدوبً   ــة وال منــ ــيس واجبـــ ـــه لـــ ـــوت مالزمتــ ـــه دائـــــًام  اولكـــــن القنــ ـــدليل أن  مالزمتــ ــوت، بــ القنـــ

ًضــ :  "قيــام الليــل وقيــام رمضــان"حممــد بــن نرصــ يف  االصــحابة رضــوان اهللا علــيهم كــام نقــل أ

كـانوا ال يقنتـون يف ": أهنم كانوا ال يقنتون كام نقـل مـن ذلـك ميمـون ابـن مهـران أحـد التـابعني

، وهـذا "النصف األخري، فرتكوا القنوت بالـدعاء يف النصـف األول مـن رمضـانرمضان إال 

  .بل إن تركه أوىل ايدلنا عىل أن ترك القنوت جائر أحيانً 

يف رمضـان  افإنه يرتكـون القنـوت أحياًنـ: ا وهذا الذي يفعله أئمة احلرم جزاهم اهللا خريً  

ــنن املؤكــــدة ناهيــــك أن يعلــــم ــن الســ ــذا لــــيس مــ ــاس أن هــ ـــن  لــــيعلم النــ ــا مـ ـــهم أهنــ أو يظــــن بعضـ

تركهـا، إذ مـن السـنة تـرك السـنة  السـنةأن السـنن غـري املؤكـدة مـن : ، ونحن مّر معناالواجبات

  .أي غري املؤكدة

 األفضـل ان يكـون القنـوت دائـًام  "فلو كرب ورفع يديه ثـم قنـت قبـل الركـوع جـاز": يقول

ـــي  ـــن النبــ ـــر ممـــــا ورد عــ ـــو األكثــ ـــذا هــ ـــوع ألن هــ ـــب البغـــــدادي  ذكـــــر، بـــــل قـــــد بعـــــد الركــ اخلطيــ

ه قنت قبـل الركـوع كلهـا معلولـة،  أن األحاديث التي وردت عن النبي ": والبيهقي قبله أ

ال يمكــن أن  قنــت قبــل الركــوع، وعمــر  ، وأن عمــر "وأن أّصــح مــا ورد فيهــا عــن عمــر

ـه وخاصـ ايفعل شيئً  ًة يف صالته وكذا باقي اخللفـاء األربعـة ريض اهللا عـنهم مـن اجتهـاده ورأ

ه فعل ذلك بمحٍرض من الصحابة رض   .وان اهللا عليهمأ

تم  م تعلم أن تعلمونوأ ا   عامرة بن رؤيبة أن الصحابة ينكرون صغائر األمور، أ

كرها عليه بدعة بدعة: رأى برش بن مروان يرفع يديه يف غري دعاء االستقساء قال    .وأ

  



 

  

  

  ...................................................وال بأس أن يدعو يف قنوته بام شاء

ا: وكذلك عامرة بن عويمر كام يف مسلم كر عىل برش  ه أ رفع يديه يف الدعاء،  أ

ه  فالصحابة ينكرون عىل كل أحد ما رأوه خمالفا ًللسنة، وعدم إنكار الصحابة عىل عمر أ

وإن مل يصلنا خربه،  رفع يديه بالقنوت قبل الركوع يدل عىل أهنم عهدوا ذلك عن النبي 

  .بعد الركوع كام ذكر املصنف أن يكون القنوت دائًام : ولكن األفضل

ز، واألفضـــل أن يكـــون  "لـــو قنـــت قبـــل الركـــوع جـــاز": ولـــذلك قـــال فهـــو مـــن بـــاب اجلـــوا

  .قبله

وال بــأس أن يــدعو يف "قولــه : انظــر معــي "وال بــأس أن يــدعو يف قنوتــه بــام شــاء": يقــول

  يستثنى من ذلك مما مر معنا ماذا ؟  "قنوته بام شاء

  .أن ال يدعو بمالذ الدنيا: الفقهاءال جيوز له عىل قول : أوًال 

  .أن ال يعتدي يف الدعاء، ما يعتدي يف الدعاء: الثايناألمر 

ــد قــــال ــام أمحــ ــإن اإلمــ ــذلك فــ ــــا : إذا زاد يف قنوتــــه عــــام ورد يف حــــديث عمــــر": ولــ  إن

ـــدً "فانفتـــــل مـــــن صـــــالتك تعينك،نســـــ ـــري جــ ــر خطــ ـــالة، :  ا، األمـــ ــن الصــ ـــزء مـــ ـــوت جــ ـــاء القنــ دعــ

ان ال يـــدعوا يف قنوتـــه إال  :األصـــل للمســـلم: أن ال ُيـــذكر إال بـــام ورد، ولـــذلك: واألصـــل فيـــه

مع الكالم وأفضله ما ورد مما ذكر املصنف مـع -رمحـه اهللا تعـاىل-بجوا ، فـإن تركـه ودعـا بجوا

م فيـدعو بالـدعاء الـذي  وب السختياين حينام كان يصيل يف املسـجد احلـرا الكلم مثل ما فعل أ

مع الكلم، لكن برشط أن يكون ايف القرآن فإنه جيوز وال يكون هذا الدعاء واجبً    .من جوا

ة ــ: وهنــــاك مســــأ ـــن خالًفــ ــن فعلهــــا يف  اال أظـ ــل العلــــم أن مــ ـــني أهــ ـــوتبـ ـــت  القنـ ـــد بطلـ فقـ

فيبـدأ يعـظ الوعظ، خيرج عن معنى الدعاء إىل معنى  قنوتهصالته، فإننا نرى بعض الناس يف 

نفســه ويعــظ النــاس يف قنوتــه فيــتكلم عــن القــرب وضــيقه وعــن الــدود وكثرتــه ويــتكلم عــن النــار 

وجحيمهـا وسـعريها ويـتكلم عـن قتـل النـاس يف كـل مكـان مـن املسـلمني ال ليشـء يقتلـون إال 

ــكً  ـــا ال أشـــك شــ ــاس، وأ ــظ النــ ــــاس، فيبـــدأ يعـ ــ وأ ـــ األهنـــم برشـ ان هـــذا الرجــــل قـــد بطلــــت  اتاًم

  .صالته



 

   
 

 

ومما ورد  اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليـت وبـارك لنـا  

وال يعز من فيام أعطيت وقنا رش ما قضيت إنك تقيض وال يقىض عليك إنه ال يذل من واليت 

عاديت تباركت ربنا وتعاليت  إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك 

نيــت عــىل نفســك ثــم يصــيل عــىل النبــي صــىل اهللا عليــه  ــت كــام أ منــك ال نحيصــ ثنــاء عليــك أ

  ..............................................................................وسلم

بـني فقهـاء  االسـخاوي يف األجوبـة املرضـية وغـريه، ونقلـوا اتفاًقـ": عـىل ذلـك وممن نـّص 

مع الكالم، ما : املذاهب األربعة أن الصالة باطلة، ال جيوز قنوت الوعظ إنام هو الدعاء بجوا

  .عدا ذلك ال جيوز

حسناء   ارزقني زوجة: دعاءك بمالذ الدنيا ما جيوز، تقول: إذا كان الفقهاء يقولون

ــه، فــــاألوىل "ودابــــة مهالجــــة ـــالة، إن : عــــىل قولــ ــل الصـ ـــذا مبطــ ري، هـ ــوا أن ال تــــذكر هــــذه الســ

ــه : صـالتنا هـذه ال يصـح فيهـا يشء مـن كـالم اآلدمــني، ولكـن عـىل الصـحيح مـن أهـل العلـم أ

ـــاهًال  ـــان جـ ـــل إن كـ ـــذر باجلهـ ـــن اجلهــــل يف  يعـ ـــا عـ ــة، وتكلمنـ ــديث معاويــ ــل حلــ فــــال تبطــــل باجلهــ

ايضالكالم يف الصالة يف   . الدرس ا

، هــذا "فــيمن عافيــت إىل آخــر  اهــدين فــيمن هــديت وعافنــا: وممــا ورد فيــه": يقــول

أولـه عـن الرتمــذي وأخـره انفـرد بــه بـذكره البيهقــي : احلـديث ورد مـن حــديث احلسـن بـن عــيل

ـه قـال ، وهذا احلـديث ثابـٌت عـن احلسـن، وأمـا جعلـه يف أمـر النبـي يف املعرفة ويف السنن : أ

اجعلــه يف قنوتـــك، هـــذا اختلـــف عــىل شـــبعة ابـــن احلجـــاج يف إثباتــه ونفيـــه، واحلـــديث مشـــهور، 

فليـدعو بصـيغة اجلمـع وال  اإن املـرء إذا كـان إماًمـ": ولكن أهم يشء يف هذا احلديث يقولـون

د بصيغةيدعو   اهـدين فـيمن :  اهدين فيمن هديت، وإنـام يقـول: فال يقول "االنفرا

 اهــدين مــن : يت إذا كــان منفــردا، األفضــل للمنفــرد أن يــتكلم بصــيغة املنفــرد فيقــولهــد

  .اهدين: اهدنا وال يقل: فليق اباب التواضع، وإن كان إمامً 

يكـــون ذلـــك  ألن كـــل دعــاء مل يصـــىل فيــه عـــىل النبــي  "ثـــم يصــيل عـــىل النبــي ": يقــول

  .لعدم قبوله ، وقد أطال بن بشكوال يف مجع أحاديث الباب اموجبً 



 

  

  

أموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصالة   ...................ويؤمن ا

ـــأموم": قــال ام دعـــا، وقــد قـــال اهللا جلـــوعال "ويـــؤمن ا ـــأموم إذا أّمــن فكـــأ َقـــْد {:ألن ا

ملوســى وهــارون، وكــان موســى هــو الــذي يــدعو وهــارون عليــه  ]٨٩:يــونس[}ُأِجيَبــْت َدْعــَوُتُكَام 

  .]٨٩:يونس[}َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَام {: السالم يؤمن، فقال اهللا جل وعال عنهام

ــأموم يـــؤمن عنـــد الـــدعاء، وأمـــا عنـــد غـــري الـــدعاء فـــيام فيـــه تســـبيح وثنـــاء عـــىل اهللا جـــل  فا

ــه يســكت": -رمحهــم اهللا تعــاىل–فقهائنــاوعــال، فقــد ذكــر  ، وذكــر اال يقــول شــيئً  "أن الظــاهر أ

ــه جيــوز أن يســبح، وأمــا غــري التســبيح وأِمــا غــري الســكوت فإنــه : -اهللا تعــاىل رمحهــم-مشــاخينا أ

غري مرشوع، ألن بعض الناس قد يأيت عنـد مـا فيـه ثنـاء هللا جـل وعـال فيـؤمن ولـيس هـذا حمـل 

يــا ريب أو يــا اهللا، هــذه : لــيس فيــه مجلــًة مســتفيدة كــأن يقــول اتــأمني، وبعــض النــاس يقــول كالًمــ

 اسـتجب، هـذه كلمـة : آمني، فمعناهـا: فإذا قلت : تأيت بكلمة تامة ما معناها ؟ ال بد أن

ــة، قلــــت: كاملــــة، وإن قلــــت ــة تامــ ــا ريب، إذً : ســــبحان اهللا، هــــذه كلمــ مــــاذا ؟ أكمــــل دعــــاءك،  ايــ

سـبحان اهللا، أو تسـكت و السـكوت أفضـل كـام نـص : ولذلك إمـا أن تـأيت بجملـة تامـة فتقـول

  .فقهائنا

مســح الوجــه بعــد الــدعاء ورد فيــه  "هنــا وخــارج الصــالة ثــم يســمح وجهــه بيديــه": قــال

أما أحاد هذه األحاديث فال يصح، وأمـا فضـلهم فيهـا فـال يصـح، : أحاديث كثرية، انتبه معي

أحادهــا ال يصــح وفضــٌل فيهــا ال يصــح، قــال ذلــك عبــد اهللا بــن املبــارك أمــري املــؤمنني املتــويف 

سـح الوجـه بعـد الـدعاء وال يف آحادهـا، ال يصح حديث يف فضل م: سنة مائة وواحد وثامنني

  .وأما جمموعها فإنه يثبت

ار يف مسح الوجه بعد ": "فتح الباري"وذلك قال احلافظ بن حجر يف  واألحاديث واأل

فـدل ذلـك عـىل أن  "الدعاء كثرية متظاهرة تدل بمجموعها عىل أن هلذا الفعل أصـل مرشـوع

ــذلك جــــاء  ــل، ولــ ــيس هلــــا فضــ ــن لــ ــري مــــن الســــف جمموعهــــا لــــه أصــــل، لكــ ــم اهللا رمح–عــــن كثــ هــ

إن مســـح : ، ولكـــن ال نقـــول"دعـــوا مســـحوا وجـــوههم بعـــد الـــدعاء أهنـــم كـــانوا إذا": -تعـــاىل

   .ال يصح "باب األخبار"يف عدم قبول الدعاء كام ورد يف  االوجه يكون سببً 



 

   
 

 

  ......................................................وكره القنوت يف غري الوتر

  .رق مسح الوجه باليدين بعد الدعاءطالسيوطي له جزء يف تتبع  اطبعً 

عــاة خلــالف  "مســح بيديــه هنــا وخــارج الصــالة": - تعــاىلرمحــه اهللا-وقــول املصــنف مرا

ــالوا  ـــذي قـــ ــة املـــــذهب الــ ـــض روايـــ ــه : بعــ ــ ـــا، والـــــذي ذهـــــب لـ ـــالة ويرشـــــع خارجهــ ُيكـــــره يف الصــ

ه ال فرق بني الصالة وغريها، وهـذا قـد ثبـت عـن أمحـد: املصنف ـه كـان يمسـح وجهـه يف : أ أ

  .ه احلافظ بن حجران أصل األمر مرشوع كام نقل: الصالة وخارجها، وقلت لكم

، قبــل أن نــتكلم عــن القنــوت "وكــره القنــوت يف غــري الــوتر": رمحــه اهللا تعــاىل- يقــول الشــيخ

ة مهمــة جــدً  وكــره القنــوت يف ": الــوتر وقيــام الليــل عرفنــا الفــرق بيــنهام، يقــول الشــيخ: اهنــاك مســأ

، القنـــوت يف غـــري الـــوتر غـــري مرشـــوع، ال يرشـــع القنـــوت يف غـــري الـــوتر، ويســـتثنى مـــن "غـــري الـــوتر

ــس : والــدليل عــىل كراهــة القنــوت يف غــري الــوتر اذلــك أمــران، طبًعــ ـــه  مــا جــاء مــن حــديث أ أ

أي تـرك القنـوت مـن غـري موجــب، ألن  "ثـم تركـه": ، قولـه»ثـم تركـهشـهرا،  النبـي قنـت «: قـال

: كــذا ال، تركــه تركــه يف غــري : أي تركــه مطلقــا، ومــنهم مــن يقــول "تركــه": بعــض أهــل العلــم يقــول

  - :أي ترك القنوت من غري موجب، فإذا وجد موجبه ُرش ِع القنوت يف الصالة وإال فال

ــة األوىل ــروه، ألن  :احلالــ ــه مكــ ــرب كلــ ـــ واملغــ ــر والعرصـ ــالة الفجــــر والظهــ القنــــوت يف صــ

ـــا بكــٍر وال عمـــر وال عـــثامن ريض اهللا عـــنهم  ا إنـــام قنـــت شـــهرً  النبــي  ثــم تـــرك، ومل يثبـــت أن أ

ــه مكـــروه، ومـــا ُنقــل ذلـــك إال ملوجـــب  قنتــوا يف صـــالته، فــدل ذلـــك عـــىل عــدم صـــحة ذلـــك وأ

زل   .وهو قنوت النوا

  -:ستثنى من القنوت صورتان، القنوت بمعنى الدعاء يف الصالةي: نقول

د بالنازلة: الصورة األوىل هـو األمـر الطـارئ ولـيس : أن يقنت عند وجود النازلة، واملرا

املســتمر، وإنــام األمــر الطــارئ الــذي يعــرض عــىل املســلمني عامــة وال يكــون خاصــة، فــام يــأيت 

ــامء ألنفســـه واحـــد يكـــون مـــرض ويقنـــت يف صـــالة الفجـــر ويـــدعو  ــاِمل مـــن علـ و يكـــون هنـــاك عـ

بنازلــة  ومــا جيــوز، فــال يــدعى ألحــد خاصــة، وإنــام يــدع: لــه بالشــفاء واملســلمني يمــرض فيــدع

  .رضت املسلمني عامة، هذه الصورة األوىل



 

  

  

  ..................................................تب سنة الفجروأفضل الروا

س: وعليه نقول أي ترك القنوت بعد الشهر، فإذا وجد موجبه،  "ثم تركه": فإن قول أ

ــنة ا والنبــــي  ــرتني يف الســ ــه عنــــد وجــــود قنــــت مــ ــإذا وجــــد موجبــ ــابعة، فــ ـــنة الســ خلامســــة والسـ

ــا قنــت وغــريهم  ــو هريــرة  ــا قنــت وهــو الــذي فهمــه أ النازلــة يقنــت وهــذا الــذي فهمــه عمــر 

  .عند وجدت النازلة

، وقـد ثبـت عـن سـفيان ابـن عنـد خـتم القـرآن: الصورة الثانية التي ُيقنت هلا يف غري الـوتر

يقنتـون يف الصـالة "أي مكـة،  "أدركت أهل احلـرم": ه قـالأ -رمحه هللا تعاىل-سيعد الثور ي

ــذي  "إذا ختمــــوا القــــرآن ــل مكــــة الــ ــل اهــ ــة علــــامء احلــــديث بعمــ ــفيان وهــــو مــــن أئمــ ــتدل ســ فاســ

ــابرً  ــوه كــ رثــ ــذ بــــذلك ا محــــد فأخــــذ : عــــن كــــابر ا توا ــالته، وأخــ ــرآن يف صــ ــون القــ أهنــــم كــــانوا خيتمــ

ــه مــا أدرك ســـفيان الثــوري وإنــام أدرك ســـفيان بــن عيينــة، فأخـــذ  بقولســفيان شــيخ مشـــاخيه، أل

فيـدعو  ا، وخاصـة يف النافلـة طعًبـ"إنه جيوز أن خيتم القرآن يف الصـالة": محد فقالأبذلك عن 

  .عتداءبام تيرس، لكن برشط عدم اال

بدأ يتكلم املصـنف عـن  "فجرالسنة  بوأفضل الروات": -رمحه اهللا تعاىل-يقول الشيخ

أن : أفضــل الســنن بعــد الــوتر، فــإن أفضــل الســنن بعــد الــوتر هــي الرواتــب، وســبب أفضــليتها

كــان يالزمهــا يف أكثــر أحيانــه، فقــد جــاء يف بعــض طــرق حــديث ابــن عمــر ريض اهللا  النبــي 

ه قال: عنهام  فدل عىل أن النبي  "عرش ركعات يف احلرض والسفر ن النبي حفظت ع": أ

ـــه تركهـــا يف  كـــان يالزمهـــا يف أحـــايني كثـــرية، وإن كـــان جـــاء مـــن حـــديث عائشـــة مـــا يـــدل عـــىل أ

  .بني احلديثني ابعض سفره دون بعضه مجعً 

تبــة الفجــر  أن النبــي : ممــا يــدل عــىل تأكــد ســنن الرواتــب: األمــر الثــاين ــا فاتتــه ســنة الرا

وســنة العرصــ قضــاها، وال يقىضــ اليشــء إال لتأكــده كــام يقىضــ الــوتر، فــدل عــىل أهنــا شــبيهة يف 

ـر نأخـذ الوصـف  الوتر من هذا احلكم، وهذا يسمى قياس الداللة، فلام اشـتبها يف احلكـم األ

  .فإنه متأكد كتأكدالوتر أو دونه كام ذكر املصن: األول بينهام، فنقول

  



 

   
 

 

ء والرواتب املؤكدة عرش ركعتان قبل الظهر   ...........ثم املغرب ثم سوا

-أن آكد السنن بعد الوتر هـو السـنن الرواتـب، ومـّر معنـا أن أهـل العلـم: عرفنا اآلن اإذً 

وقد ُنقل عن  "إن املرء الذي يالزم ترك صالة الوتر رجل سوء": يقولون -رمحهم اهللا تعاىل

الكية ه تُرد شهادته": بعض فقهاء ا كذا نقل عن بعض احلنابلة، وهذا يدلنا عىل خطورة  "أ

  .ألمرهذا ا

ــربام فــــّوت الفـــرائض عــــن  ــا لـ ــن فوهتــ ــر ألن مـ ــذا األمــ ــل قليــــل ســـبب خطــــورة هـ وعرفنـــا قبـ

فـــذكر اول : ضـــعفه وانشـــغاله، بـــدأ املصـــنف يـــتكلم عـــن بعـــض أحكـــام هـــذه الســـنن الرواتـــب

  -:حكٍم يف أفضلية هذه السنن الرواتب فيام بينها

ما ُعرف عنه قـط  ألن النبي  "هي سنة الفجر: إن أفضل السنن هذه الرواتب": فقال

ــ الــوتر وركعتــي الفجــر يف  النبــي مــا تــرك «: ه تركهــا مطلقــا، قالــت عائشــة ريض اهللا عنهــاأ

  .ام قط عليه الصالة والسالم، ما تركه»حرض وال سفر 

فيــدل : انـه تـرك غريهــا، ولكـن مـا روي مــن حـديث ابـن عمــر إن صـح منطوقـه: مفهومهـا

ه قد تركها أحيانً    .أي باقي السنن الرواتب اوفعلها أحيانً  ااجلمع بينهام عىل أ

ـــه قـــد جـــاء عـــن أهـــل الســـنن  "ثـــم املغـــرب" ــأمر  أن النبـــي «خصـــت املغـــرب أل كـــان يـ

، وألن هايت الركعتني يف وقت هو من أفضل األوقات وهو إحياء »الصحابة هباتني الركعتني

  .، فدل عىل أفضليته وأفضلية الصالة فيهالعشاءينما بني 

والرواتـب املؤكـدة " : ثم عددها املصـنف وقـال أي سنن الرواتب الباقية،  "ءسوا ثم ": قال

ذلـك أن غريهـا بالعرشـ إن سـنن الرواتـب لـيس معنـى : أي ان سـنن الرواتـب عرشـ، وقولنـا "عٌرش 

 "وهي عرش ركعتـان قبـل الظهـر": مؤكدة، قال  ليست من السنن فهي سنن لكنها ليست رواتب

بدأ املصنف بالظهر هنا وبدأ يف ذكر املواقيت بـالظهر هنـا موافقـًة حلـديث ا بـن عبـاس ريض  اطبعً 

هـــي صـــالة  فكانـــت أول صـــالة صـــّالها بـــالنبي  حيـــنام نـــزل جربيـــل فصـــىل بـــالنبي : اهللا عـــنهام

فـــأراد الفقهـــاء أن  "وهـــي تســـمى األوىل": ظهـــر، ولـــذلك ســـميت األوىل كـــام يف الصـــحيحني، قـــال

  .ربيتهم ترتبي صالة جربيل عليه السالم مع النبي يوافقوا يف ت



 

  

  

ويسن  ،ان بعد العشاء وركعتان قبل الفجروركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركعت

  ....................................................................قضاء الرواتب والوتر

ركعتــان قبــل ": وإال فــإن أول صــالة النهــار هــي الفجــر، قــال "ركعتــان قبــل الظهــر": قــال

ــن الباقيتــان األخريــان ؟ نقــول "الظهــر تبــة، هــي ســنة، : أ األخريــان ســنٌة، لكــنهام لــيس مــن الرا

تبـة مـع غريهـاهـي سـنن، لكـن تتـداخل السـ "امن صىل قبل الظهر أربعً " تبـة الـذي نن الرا ، الرا

حفظت عن النبـي عرشـ ركعـات ": ستثبت هلا أحكام بعد قليل هي ثنتان فقط لقول ابن عرم

  ."يف احلرض والسفر

ن األربع الباقية ؟ نقول "وركعتان بعدها" بعـد الظهـر  امـن صـىل أربًعـ«نعم هي سـنة : أ

  .لكن املؤكد منها ركعتان ، أربع بعد الظهر هذه سنة،»من النار اكنا له حجابً 

، "الفجـر وركعتـان بعـد العشـاء، وركعتـان قبـل"مـر معنـا،  "وركعتان بعد املغرب": قال

ـــه  وركعتـــا الفجـــر مـــن أفضـــلها ومهـــا خـــري مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا، هـــذه هـــي الســـنن الرواتـــب، أل

نن إن الســـ: روي أهنـــا عرشـــ وروي أهنـــا اثنـــى عرشـــة، فنأخـــذ املتفـــق عليـــه فهـــي عٌرشـــ ، فنقـــول

أهنـــا اثنــى عرشــ، لكــن االقــرب أهنــا عرشـــ : الرواتــب عرشــ، والروايــة الثانيــة ذكرهــا يف اإلقنــاع

  .ألهنا متفق عليه عن الصحابة من حديث ابن عمر وحديث حفصه وحديث غريهم

كـل سـنة فـات حملهـا ال ": واحفظهـا، عنـدنا قاعـدة "سن قضاء الرواتب والـوتريو": قال

سـنة، متـى حملـه ؟ وقـت الكسـوف، إذا جتلـت الشـمس ال ، الكسوف سنة ِأم واجب ؟ "تقىض

ال : عند وجـود الغيـث نقـول: ، االستسقاء سنة فإذا فات حمله سيأيت موجبه أحد امرينتصىل

تصىل، العيد سنة فإذا فات يوم العيد ال تصىل إال إذا جهلـوا مل يعلمـوا إال ثـاين يـوم فيصـلوهنا 

ة أخرى   .ثاين يوم هذه مسأ

إذا فات حملها ال تقىض، ما هو السنة إذا فات حملها ال تقىض، حتية املسجد سنة  اإذً 

ولكن ال تقوم، : بمعنى أصح، فمن حني جيلس نقول احملها ؟ إذا جلس أو اطمأن جالًس 

هذا من باب العقوبة له أو من باب التعليم أو هو خاٌص : نقول حديث جابر يف الصحيح

   .سلمبه، كذا قال النووي يف رشحه مل



 

   
 

 

  

ه تصىل ركعتا   .ن حال اخلطبةفيكون من باب تعليم املسلمني ليعلموا أ

تـة ال تقىضـ إال مـا ورد ؤقأن كل سنة يفوت حملها ووقتها إذا كانت م": عندنا قاعدة اإذً 

ت إال يف سنتني "النص به   -:الوتر والرواتب :ومل يرد النص يف سنن الصلوا

  .»الفجر وسنة العرص سنة قىض النبي « فأما الرواتب فإن

ه ُيقىض، فدل »شفعا امن فاته الوتر فليصله ضحً «: قال وأما الوتر فإن النبي     .عىل أ

ــإذا أّذن  اإذً  ـــاء الضــــحى أي أذان الظهــــر، فــ ــن الــــوتر يقىضــــ إىل انتهـ ــا احلكمــــني، ولكــ عرفنــ

  .الظهر ومل تقيض فات حمل القضاء

ه فات النهار، إذا  قضوالسنن الرواتب تقىض ما مل ين انقىض النهار فال تقىض أل

ه كلام : ، كذا قال بعضهم، وسيمر من كالم املصنف ما يفيداجدً  وأصبح الوقت طويًال  أ

  .طال الوقت فإهنا ال تقىض

ــاء الـــوتر والرواتـــب": يقـــول املصـــنف اإذً  إال مـــا فـــات مـــع "وعرفنـــا دليلـــه،  "ويســـن قضـ

ــع فرضـــه و"روكثـــفرضـــه  ــاء النهـــار ضـــابط ر فإنـــه ال يقىضـــ،وعكثـــ، مـــا فـــات مـ ـــه إىل انتهـ رفنا أ

وإال فيجز له أن يقضيه مع فرضـه، وأمـا وحـده بـدو  "تركه فاألوىل": بعضهم يف قرصته، قال

أي الــوتر والســنن الرواتــب  "بيــت أفضــلوفعــل الكــل ب": ، قــالبفرضــه فإنــه إذا كثــر ال قىضــ

ــل  ــل، فعــ ــا يف البيــــت افضــ ــال مجيــــعفعلهــ ــه قــ ــ ــر أ ــن حــــديث ابــــن عمــ وأمــــا ": العرشــــ ومــــا جــــاء مــ

  .هذا من باب التأكيد "املغرب والظهر ففي بيته

أي صــالة الفريضـــة،  "إنــه يســن الفصــل بــني الفــرض": -رمحــه اهللا تعــاىل-يقــول الشــيخ

ء كانـت السـنة البعديـة سـنة راتبـة أو لـيس مـن  "وسنته" أي السـنة البعديـة ليسـت القبليـة، سـوا

ــيل أربًعـــ ــل أن يصـ ــر  اســـنن الرواتـــب مثـ ـــا ثبـــت يف الصـــحيح مـــن  "بقيـــام أو كـــالم"بعـــد الظهـ

هنــى عــن  »هنــى عــن ا لوصــل بــني صــالة الفريضــة والنافلــة أن النبــي «: حــديث معاويــة 

: فصــل بيــنهام بقيــام أو كــالم، قيــام بمعنــىبــأن ي: كيــف يكــون ذلــك ؟ قــال: الوصــل فــيهام، قــال

  .أن يتكلم بغري الصالة ولو بذكر اهللا : أن ينتقل من مكانه إىل مكان، وبكالم بمعنى



 

  

  

الفصــل بــني  تركــه وفعــل الكــل ببيــت أفضــل ويســن إال مـا فــات مــع فرضــه وكثــر فــاألوىل

  ...........................................................بقيام أو كالم الفرض وسنته

ة القيــام، قــالوا  ومــا هــو أقــل القيــام ؟ ُنقــل عــن األوزاعــي ونقلــه الفقهــاء : نبــدأ أوال بمســأ

، فمجـرد أن ينتقـل مـن هـذا اأن جمرد أن ينقـل قدميـه عـن حملـيهام يسـمى قياًمـ: اب اإلقرارمن ب

  .املقام إىل املكان الذي بجانبه ولو يسري يعترب قام من هذا املكان إىل املكان الثاين

او  ابكــل كــالٍم ولــو كــان ذكــر اهللا جــل وعــال، ال يلــزم أن يكلــم أدمًيــ: وأم الكــالم، فقــالوا 

ـت أسـتغفر اهللا أ"ن جنس الصـالة وإنـام يـتكلم باالسـتغفار ليس م اكالمً  سـتغفر اهللا،  أ

وهكذا، فكل كالٍم ليس تابع للصالة من  "السالم ومنك السالم تبارك يا ذا اجلالل واإلكرام

ة األوىل السالم فإنه يكون فاصًال    .بينهام، هذه املسأ

ة الثانية عندنا أن هـذا عـاٌم لإلمـام وللمأموموعـاٌم للمنفـرد : ظاهر كـالم املصـنف: املسأ

ــأموم واملنفــرد، ألهنــم قــالوا : كــذلك، يشــمل الثالثــة ويســن الفصــل بــني الفــرض ": اإلمــام وا

هــذا هــو ظــاهر كالمــه، ولكــن الــذي نــص عليــه أمحــدوهو الــذي عليــه  "وســنته بقيــام أو كــالم

ألن اإلمام إذا قام بعد  "اإلمام فقط ألجل املعنىأن هذه السنية إنام هي خاصٌة ب": املحققون

ــأمومون أهنــا  ــأمومني ويتحــرك مــن مكانـه وقــام مبــارشة لــربام ظــن ا ذلـك مــن غــري ان ينتقــل ا

ــأموم : مــن الصــالة فيكــون قــد ســلم وفاتتــه ركعــة فيقومــون معــه فيكــون ألجــل ذلــك، وأمــا ا

ــه أن يصــــيل النافلــــة يف مكـــان فريضــــته وكـــذلك  ــه جيــــوز لـ ــرد فإنـ ــر صــــور املنفــ ــن أكثـ ــرد، ومــ املنفــ

ة دائـــًام  ة، املـــرأ ة أحياًنـــجتعـــل هلـــا مصـــىل تصـــيل فيـــه املـــرأ تصـــىل يف مصـــّالها ثـــم تصـــيل فيـــه  ا، املـــرأ

  .السنة بعده

أن هذا احلكـم إنـام ": نقول عىل نصوص أمحد كام نقله عبد اهللا وهو الذي عليه املشهور

 "ظـاهر": فقـال "فـتح البـاري"ب يف لكن رأي املصـنف مـال لـه ابـن رجـ "خاٌص باإلمام فقط

  .يعني احلديث للعموم دون التخصيص ولكن األئمة والفقهاء خصصوه لإلمام ملعنًى 

  
  
  



 

   
 

 

  .....................................................عرشون ركعة والرتاويح

صـــالة الـــرتاويح ســـنة،وقال أهـــل العلـــم بـــل إهنـــا ســـنة مؤكـــدة ألن الصـــحابة رضـــوان اهللا 

، فقـــد كـــان الصـــحابة يصـــلون يف رمضـــان علـــيهم الزموهـــا وســـنيتها كانـــت مـــن عهـــد النبـــي 

ـــام النبــــي  ــرقني فقـ ــ متفــ ـــىل يوًمـــ ـــالم، فصـ ـــه الصــــالة والسـ ـــاس بصــــالته عليـ ـــيل فصــــىل النـ  ايصـ

أن خشـية «: ، وكـان احتجابـه بعـد ذلـك أن صـّالها يف بيتـه قـالويومني وثالثـة ثـم احتجـب 

  .»تفرض عليكم

ــا فـــرتك النبـــي  اإذً  ــا ملعنـــى، ونحـــن قلنـ قـــد يفعـــل املكـــره ملعنـــى : هلـــذه الســـنة التـــي فعلهـ

  .ويرتك السنة املؤكدة ملعنى ويرتك السنة غري املؤكدة ملعنى

هــي ســنة مؤكــدة فيســتحب مالزمــة فعلهــا، فرتكهــا النبــي : الــرتاويح، الفقهــاء يقولــون اإذً 

  ملعنــى وهــو خشــية أن تفــرض علينــا، ومل ينقــل أن الصــحابة تركوهــا بــل بقــوا وصــلوا وإنــام

ــا جــاء عمــر ورأى النــاس متفــرقني كــٌل ًيصــيل بإمــام  لنبي االئــتامم بــاتركــوا  فقــط، ولــذلك 

كــٌل بإمامــه فجمعهــم عــىل إمــام واحــد، الــذي فعلــه عمــر مــاذا ؟ مجــع فيصــلون الــرتاويح ولكــن 

ـــىل ـــدلنا ذلـــــك عــ ـــط، فــ ــد فقــ ــــام واحـــ ـــة يف إمـ ــل النبـــــي : األئمــ ــــوعٌة بفعـــ ـــرتاويح مرشـ ــــالة الــ أن صـ

 ومواظبتـه عليهــا وإنــام تركهــا خشـيًة فرضــها، فهــي ســنة النبــي والـذي فعلــه عمــر اجلمــع عــىل

  .إمام واحد

  -:كوهنا تصىل عرشين ركعة دليله أمران "عرشون ركعة والرتاويح": يقول

ــان : األول ـــد بــــن الرومــ ــاء مــــن حــــديث يزيـ ـــد جــ ـــوان اهللا علــــيهم، فقـ ــحابة رضـ ــل الصــ فعــ

مجــع املســلمني عــىل أيب بــن كعــب، فكــان  أن عمــر بــن اخلطــاب ": والســائل بــن يزيــد بنحــوه

يصــيل هبــم أ يب عرشــين ركعــة، وهــذا كــان بمحرضــ عمــر وعــثامن وعــيل وبــاقي العرشــة وبــاقي 

إهنــا : إن هـذا غــري مرشـوع أو خــالف الســنة ناهيـك أن يقــول: الصـحابة ومــا قـال واحــٌد مــنهم

ا فعــل الصــحابة، هــذ ابــل كلهــم بــال اســتثناء صــلوا معــه، ومــا ُعــرف عــن أحــد تركهــا، إذً  "بدعــة

ــه ماخصــت هــذه العرشــين إال لكــون النبــي : ويظهــر والعلــم عنــد اهللا  صــىل هبــم إياهــا  أ

  .يف ذلك الوقت، فلربام كان ذلك والعلم عند اهللا، هذا دليل



 

  

  

................................................................................  

ه راهويـبـن سـحاق بـن إبـراهيم إيف مسـائله عـن شـيخه سحاق بن منصور إما نقل : الثاين

ــاىل– ـــ -رمحـــــه اهللا تعـــ ــنة مــ ـــوىف ســـ ـــالاملتــ ــع وثالثـــــني قــ مـــــا زال املســـــلمون يصـــــلون ": ائتني وتســـ

 "مــن عهــد عمــر إىل وقتنــا إىل اإلمجــاع فعلــه الــرتاويح عرشــين ركعــة يف مســجد رســول اهللا 

ــ أمجــــع املســــلمون ــ اإمجاًعــ ــىل أن  افعلًيــ ــرتاويحعــ ــد  الــ ـــن إتصــــىل عرشــــين ركعــــة إىل عهــ ســــحاق بـ

  .قرين اإلمام أمحد هراهوي

ّف بعد املشايخ املعارصين وهو الشيخ عطية سامل الدرس املسجد النبـوي رسـالة   ثم أ

يف تتبــع عــدد ركعــات املســجد النبــوي منــذ عهــد الصــحابة إىل وقتنــا هــذا فــام وجــد اهنــا نقصــت 

  .عن عرشين ركعة ايومً 

ا أن هنــا إمجــاع فعــّيل عــىل أهنــا تصــىل عرشــين، وهــذا يــدلنا عــىل أن الــرتاويح الســنة فيهــ اإذً 

تصىل عرشين ركعة كـام فعـل الصـحابة ريض اهللا عـنهم وفعلـه املسـلمون بعـد ذلـك إىل زماننـا 

ــاطهم  ــا ضــــعفت إيامهنــــم وقلــــت نشــ ــ ــنقص  ـــن الــ ــنقص عنهــــا، لكـ ــه،وجيوز الــ ومــــا زال يفعلونــ

ــيس األقــــل يف عــــدد  ــن ذلــــك، لــ ــل مــ ــلون هبـــم أقــ ــل فيصــ ــن األقــ ــون هلــــم عــ وأصـــبح األئمــــة يبحثــ

  .لركعات واألخف يف عدد اآلياتالركعات بل األقل يف عدد ا

فجمعوا األقل يف األمرين ولو كانوا يطيلون القراءة مـع نقـص الركعـات لكـان لـه وجـه  

ءة، سـيأيت دليلـه إن : وإن كان قول الفقهاء كام سيأيت أن كثرة الركعـات أفضـل مـن إطالـة القـرا

  .شاء اهللا يف حمله

  -:، الرتاويح"والرتاويح عرشون ركعة برمضان": قال

  .وحده وال ترشع يف غريهإنام ترشع يف رمضان  

  .عددها أ هنا عرشون: خصائصها ومن 

  .ا تصىل مثنى مثنىأهن :الرتاويحومن خصائص 

ــه يســتحب خــتم القــرآن فيهــا فقــد كــان الصــحابة خيتمــون القــرآن يف : ومــن خصائصــها أ

  .الرتاويح



 

   
 

 

  ......................................................ووقتها بني العشاء والوتر

تبة فيـه،  لأو: ومن خصائصها  الـوتر وقتـه بعـد العشـاءوقتها بعد العشاء وبعد السنة الرا

تبة بعد العشأما الرتاويح فوقت   .اءها بعد السنة الرا

تبــة ال تتــداخل مــع الــرتاويح، ســيأيت إن : أن الفقهــاء يــرونوهــذا يــدلنا عــىل   أن الســنة الرا

  .شاء اهللا مبحث يف تداخل العبادات

، لكـــن جيـــوز ان يصـــىل الـــرتاويحالـــوتر لـــيس مـــن  اَ إذً  "ووقتهـــا بـــني العشـــاء والـــوتر": قـــال

ـــاس الـــــرتاويح  ـــيل بالنـ ـــيهم ومــــنهم أيب يصــ ـــان الصـــــحابة رضــــوان اهللا علــ ــد كـ ـــًة، فقـــ ــوتر مجاعـ الــ

ويصــيل يف بيتـــه ويزيــد، ولكـــن جــاء أن الصـــحابة  العرشــين ثـــم خيــرج وال يصـــيل هبــم الـــوتر 

هــي املؤكــدة اجلامعــة، وأمــا  الــرتاويحيصــيل بعضــهم الــوتر، فيجــوز أن يصــىل هبــم الــوتر، لكــن 

إن صــالة الــوتر مــع اجلامعــة : الــوتر فيجــوز أن ختــرج وال تصــيل الــوتر وإن كــان العلــامء يقولــون

  .أوىل ثم تشفع بعد ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


